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Deze avond is een voorbereiding op de Kerntakendiscussie. Bloemendaal heeft 

met een aantal punten te maken:  

• IHP 

• Rioleringen 

• Laagste uitkering gemeentefonds per inwoner in NL 

• Tekorten sociaal domein 

De schuldpositie kan flink oplopen.  

Doel kerntakendiscussie: kunnen inkomsten omhoog? Wat kan er eventueel 

worden versoberd? Wat blijft de Gemeente absoluut doen, en wat kunnen we 

heroverwegen? 

Schuld mag oplopen tot 130% van begroting (gelinkt aan ozb, merkt een 

aanwezige op). Vanaf dat punt kan provincie ingrijpen.  

Phil licht totale begroting een bijbehorende taakvelden toe. Roept op tot 

gesprek. Dee leidt rest van de discussie. 

• Stel de vraag “wat voor samenleving willen we”; wij zijn rijk, maar 

gemakzuchtig. Waarom geen eigen bijdrage (bijvoorbeeld: zelf stoep 

aanvegen of sportorganisaties onderhouden, vuilnis ophalen).  

• Stel pakketten samen (cultureel pakket, sportpakket, etc.) en leg dat voor 

aan inwoners.  

• Ouderenzorg opnieuw bekijken, we zijn afhankelijk van private bedrijven.  

• Kijk naar jeugdzorg, ouders laten bijdragen aan bijv. kinderpsycholoog? 

• Zijn er dergelijke uitgaven waar we zaken kunnen koppelen aan draagkracht 

→ mag dit? 

• De toewijzing van zorg gebeurt elders, wij betalen de rekening. 

• Ambtelijke fusie. Lagere kosten? 

• Doelmatigheid van bestede budgetten vergroten. (Voorbeeld: er wordt 

gemaaid waar geen gras is). Het budget hoeft niet op. Tijdwinst is ook te 

boeken. Specifiek groenonderhoud. 

• Parkeergelden en toerismebelasting omhoog? Zeker met oog op grote 

drukte strand. 

• Laat sporters faciliteiten delen?  
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• Als ambtenaren werken voor particulieren (bijv. Formule1) → stuur factuur.  

• I.p.v. subsidie sport: gesubsidieerde passen voor kinderen v. ouders met 

lage inkomens.  

• Regio-gerelateerde zaken als sport en cultuur onderbrengen bij regio/MRA 

• Honden/paardenbelasting 

• Caprera-prijzen verhogen om renovatie te dekken. Parkeergeld?  

• Eneco, wat te doen met geld? Geef geld uit aan kostenbesparende 

maatregelen (bijv isolatie) 

• Aanbesteden schoolrenovaties aan de markt?  

• Onderhoud wegen → perverse prikkels vanuit het Rijk 

• Betrek meer (jonge) inwoners bij discussie (Enquête, referendum). 

• Stop Eneco-opbrengsten in revolving fund.  

• Is het mogelijk om PWN meer te laten betalen aan natuurbeheer.  

• Budgetten opmaken is geen doel per se. Achterhaal voor bestede gelden 

aan welke doelen ze zijn besteed. 


